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Q:

เชือ่วาเดก็ ๆ  คงเคยซือ้ขนมแสนอรอยหอเบอเริม่กิน

พอแกะถุงขนมแลว เคยเอะใจไหมวาทําไมปรมิาณ

ขนมถึงมีน อย นอกนั้นมีแต อากาศ อากาศ

ประกอบไปดวยแกสไนโตรเจน 78% ออกซิเจน

21% อารกอน 0.94% คารบอนไดออกไซด 0.03% และแกสอืน่ ๆ

แตแกสที่ใชบรรจุในหอขนมลวนเปนแกสไนโตรเจน เมื่อบรรจุใน

หอขนมมันจะชวยปองกันไมใหขนมแตกหักระหวางขนสงแลว

สงสยัไหมวาทาํไมตองเปนแกสไนโตรเจน คาํตอบคอืขนม สวนใหญ

ทอดในนํ้ามัน เมื่อนํ้ามันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะไดรับแกส

ออกซิเจน จะทําใหขนมมีกลิ่นเหม็นหืนและไมกรอบ แตแกส

ไนโตรเจนไมทําปฏิกิริยากับนํ้ามัน ผูผลิตจึงบรรจุแกสไนโตรเจน

เพ่ือคงรสชาตขิองขนมไวนัน่เอง
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กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศสหรัฐอเมริกากลาววา

ใน 1 ป ฟาแลบทําใหเกิดธาตุไนโตรเจนตกลงสู

พ้ืนโลกถึง 770 ลานตัน เด็ก ๆ   รูไหมวาทําไมจึง

เกิดไนโตรเจน แลวไนโตรเจนสําคัญอยางไร

ระหวางที่เกิดฟาแลบ พลังงานบางสวนจากฟาแลบจะทํา

ใหไนโตรเจนทําปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนเกิดเปนไนโตรเจน-

ไดออกไซด (NO2) ซึ่งละลายในฝนได เม่ือละลายแลวจะกลาย

เปนกรดไนตริกหรือกรดดินประสิว (HNO3) ตกลงสู  พ้ืนโลก

เมื่อกรดดินประสิวรวมตัวกับสารเคมีอ่ืนๆ จะไดเกลือไนเตรต

ซึ่งเปนอาหารอันโอชะของพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีขึ้น

เมื่อรู ประโยชนแบบนี้แลว คงไมกลัวฟาแลบและฟารองแลว

ใชไหม
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กลิน่ทีค่นดมไดมถึีง 4,000 กลิน่ ซึง่มทีัง้กลิน่หอม

และกลิ่นเหม็น กลิ่นหอมเกิดไดจากแหลงตาง ๆ

เชน ดอกไม ผลไม นํ้าหอม สวนกลิ่นเหม็นอาจ

เกิดไดจากอุจจาระ ขยะ อาหารเนาเสีย กล่ิน

เหลาน้ีเกิดจากโมเลกุลที่แพรกระจายจากแหลงกําเนิดกลิ่น

ไปตามอากาศ โมเลกุลของกลิน่จะละลายทีเ่มอืกภายในจมกูและ

ซึมเขาสูเซลลรับกลิ่นสงไปยังประสาทรับกลิ่น ทําใหเรารับรูกลิ่น

ได ถาเปนกลิ่นเหม็นเราจะกลั้นหายใจโดยไมรูตัว แตถาเปน

กลิ่นหอม รูจมูกจะขยาย เมื่อฉีดสเปรยดับกลิ่นภายในหอง

โมเลกุลของกลิน่หอมจะแพรกระจายไปทัว่หอง ดงันัน้ สิง่เหลานี้

เกิดจากการแพรนั่นเอง
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